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Södertälje kommun Revisionsskrivelse 


Revisorerna 2021-05-20 


 


Till: Socialnämnden 


För kännedom: Kommunfullmäktige 


 


Revisionsrapport nr 2/2020 – Granskning av processen för barn som far illa  


På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning av den process som inbegriper motta-
gande av orosanmälningar, förhandsbedömningar, utredningar och insatser för barn som 
far illa. Denna process sker mestadels inom Barn och ungdom som är ett verksamhets-
område inom socialkontoret. 


Den övergripande bedömningen är att processen i allt väsentligt fungerar ändamålsenligt. 
Bedömningen grundar sig främst på att det finns en tydlighet i vem som gör vad, bered-
skap för att ändra i processen, att de lagstadgade ledtiderna följs i hög utsträckning samt 
att det finns en hög andel erfarna handläggare. 


Granskningen visar att det även finns ett antal utvecklingsområden som resulterar i re-
kommendationer vilka vi instämmer i. 


 


Svar från socialnämnden, önskas senast 2021-09-15. 


 


 


 


För revisorerna i Södertälje kommun 


 


 


Christer Björk  Elisabet Komheden 


 


Bilaga: Revisionsrapport nr 2/2021 – Granskning av processen för barn som far illa  
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signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.


Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 


dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.


Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate


Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
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Sammanfattning 


På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en 
granskning av den process som inbegriper mottagande av orosanmälningar, 
förhandsbedömningar, utredningar och insatser för barn som far illa. Denna 


process sker mestadels inom Barn och ungdom som är ett 
verksamhetsområde inom socialkontoret. 


Den övergripande bedömningen är att processen i allt väsentligt fungerar 


ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig främst på följande iakttagelser: 


 Det finns en tydlighet i vem som gör vad i processen, både i normala 
ärenden och i akuta situationer där våld förekommer. 


 Ledningen har en beredskap för att göra korrigeringar av processen 
utifrån förändrade förutsättningar som exempelvis förändringar inflödet 
av ärenden och i ärendetyper. 


 Det finns två lagstadgade ledtider, dels för tid från anmälan till beslut 
om att utredning ska inledas eller inte dels till att utredning är färdig. 
Andelen ärenden som hanteras inom dessa ledtider är hög, 92 


respektive 88 procent. 
 I personalstyrkan finns det en bra blandning av seniora och juniora 


medarbetare och det finns arbetssätt samt ledningssystem för att 


säkerställa rättssäkra beslut. 
 Kontorets och nämnden uppföljning av denna verksamhet är tillräcklig. 


 


Granskningen har identifierat några utvecklingsområden vilka här uttrycks i 
följande rekommendationer till socialnämnden: 


 Överväg åtgärder för att nå en bättre matchning mellan resurser och 


inflöde av ärenden. Det råder viss kapacitetsbrist vilket bland annat 
begränsar möjligheterna att genomföra kompetensutveckling i tillräcklig 
omfattning. 


 Håll uppsikt över det arbete som påbörjats för att öka effektiviteten i de 
ärenden som hamnar i gränsytan mot omsorgsnämndens LSS-
verksamhet så att arbetet leder till konkreta förbättringar. 


 Överväg åtgärder för att öka tillgången till familjehemsplaceringar och 
att andelen nätverksplaceringar ökar. 


 


Mer detaljerade svar på revisionsfrågorna återfinns i rapportens slut. 
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1. Inledning 


 
1.1 Bakgrund 


Inom alla delar av samhället finns det barn som far illa, oavsett kulturella, 
sociala och ekonomiska förhållanden. Barnhälsovårdens läkare och 
sjuksköterskor är ofta de enda utanför familjen som regelbundet träffar nästan 
alla barn under sex år och följer deras hälsa, tillväxt och utveckling. 
Rikshandboken Barnhälsovård listar, utöver externa faktorer, några av de 
egenskaperna hos föräldrar som kan orsaka att barn far illa.  


 Egna upplevelser av utsatthet i barndomen 
 Våld mellan de vuxna i hemmet 
 Långvarig funktionsnedsättning hos förälder 
 Sjukdom hos förälder 
 Social isolering 
 Stress hos föräldrarna 
 Socioekonomiska problem 
 Missbruk 
 Bristande kunskap om barn 
 Felriktade känslomässiga behov 


Utöver barnhälsovården finns socialtjänsten som en viktig del i samhällets 


skydd för barn som far illa. Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att 
barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa 
verksamheter som berör barn och unga (förskola, skola, hälso- och sjukvård 


och tandvård till exempel) är dessutom skyldiga enligt socialtjänstlagen att 
genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. 


I Södertälje kommun är det mottagningsgruppen inom Barn och ungdom som 


tar emot orosanmälningar. Revisorerna har i riskanalysen för 2021 beslutat 
att genomföra en granskning av processen för mottagande och kartläggning 
av orosanmälningar, utredning samt insatser av barn som far illa. 


Verksamheten bedrivs inom socialkontoret med socialnämnden som ansvarig 
nämnd. 


 


1.2 Syfte och frågeställningar 


Granskningens syfte är att ge revisorerna underlag för att bedöma om 


socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig process och kapacitet för att ge 
barn som far illa ett tillräckligt stöd. 


I granskningen besvaras följande delfrågor: 


 Finns det en effektiv organisering och process för att ta emot 
anmälningar, kartlägga problematiken, utreda och etablera frivilliga och 
tvingande insatser? 


 Finns det en tillräcklig kompetens för en effektiv process? 


 Är ledtiderna för kartläggning, utredning och insatser tillräckligt korta? 
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 Finns det ett ändamålsenligt ledningssystem i form av riktlinjer, 


kompetensstöd m.m. för en ändamålsenlig och rättssäker hantering av 
ärenden? 


 Finns tillräcklig kapacitet avseende insatser att erbjuda barn och 
föräldrar? 


 Finns det en tillräcklig ärendeuppföljning för analys av vilka ärenden 
som leder till lyckade insatser, till att familjer tar emot insatser, 
återkommande fall m.m.? 


 Följer nämnden upp verksamheten i tillräcklig omfattning? 


 
1.3 Avgränsning  


Granskningen avser socialnämnden. 


 


1.4 Metod och genomförande 


Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. 


Intervjuer genomfördes bland annat med ansvariga och i processen 
verksamma tjänstepersoner samt med nämndens ordförande. Intervjuade 
funktioner framgå av bilaga 1. Samtliga intervjuade har tagit del av 


rapportutkast liksom 1:e och 2:e vice ordförande. 


 


1.5 Revisionskriterier 


Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som har använts i 
granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna 


har hämtats från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och 
fullmäktigebeslut. Revisonskriterierna presenteras närmare i bilaga 2. 
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2. Socialnämndens styrning av arbetet med barn som far 
illa  


Socialkontoret utgörs av tre områden med olika ansvar, Barn och Ungdom, 


Arbete och Försörjning samt Vuxenenheten. När det gäller processen att ta 
emot och hantera orosanmälningar för barn och unga är det området Barn och 
ungdom som berörs men även de andra områdena, Arbete och försörjning 


samt Vuxenenheten, kan ibland bli involverade beroende på 
familjeförhållanden och problemets art. 


Nedanstående bild illustrerar den process som äger rum när en anmälning om 


att ett barn misstänks fara illa. Det kan handla om ett barn som inte tidigare är 
känt inom Barn och Ungdom eller ett barn och dess familj som är känd sen 
tidigare och där det kan finnas ett pågående ärende.  


 


Mottagningsgruppen hanterar inkommande anmälningar och ansökningar 
avseende barn och ungdomar 0 - 20 år. Om det rör ett barn eller ungdom där 


det inte finns ett pågående ärende gör mottagningsgruppen en 
förhandsbedömning, förutsatt att ärendet inte innehåller våld. Innefattar det 
inkomna ärendet misstanke om våld inleds utredning direkt hos myndighet 


barn eller ungdom. Även skyddsbedömningen görs då av myndighetsenheten. 
Uppskattningsvis innehåller cirka 40 % av ärendena (aktualiseringarna) något 
inslag av våld. 


Förhandsbedömningen av mottagningsgruppen syftar till att avgöra om en 
utredning ska inledas eller inte. Förhandsbedömningen måste ske inom 14 
dagar från det att ärendet inkommer. Resultatet kan vara ett avslut med 


eventuellt råd till barnets familj eller hänvisning till kommunens förebyggande 
insatser vid förebyggandeenheten. Barn och ungdom strävar efter att så långt 
som möjligt föreslå förebyggande åtgärder som alternativ till 


myndighetsbeslutade insatser. En tidig insats kan förebygga att problemen 
växer sig större samtidigt som det finns evidens för att mer långsiktiga resultat 
kan nås genom tidiga insatser. Socialtjänstlagen ställer dessutom krav på 


rutiner för förebyggande och uppsökande arbete. Om anmälningen rör ett 
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pågående ärende gör mottagningsgruppen ingen förhandsbedömning utan 
skickar ärendet direkt till någon av myndighetsenheterna eller 


placeringsenheten. 


Vid tider då mottagningsgruppen inte arbetar hanterar kommunens socialjour 
inkommande ärenden. Socialjouren hanterar akuta ärenden för hela 


socialtjänsten och är tilldelade resurser att bedriva myndighetsutövning samt 
tillhandahålla socialt bistånd då ordinarie verksamhet inte är tillgänglig. I 
särskilt akuta fall kan nämndens ordförande besluta om ett omedelbart 


omhändertagande av barnet.  


Om förhandsbedömningen resulterar i att en utredning ska inledas övertar 
myndighetsenheterna ärendet. Myndigheten för barn respektive ungdom 


ansvarar för all myndighetsutövning som rör målgruppen barn 0–11 år och 
barn och ungdomar 12–20 år samt deras föräldrar. Under 2020 genomfördes 
en omstrukturering och åldersgruppen 12 år flyttades från myndighet barn till 


ungdom. Skälet uppges vara att anpassa ärendemängd till gruppernas 
bemanning. De barn och ungdomar som kommer till myndighetsenheterna 
kan antas vara i behov av stöd eller skydd då grundläggande behov inte kan 


tillgodoses genom vårdnadshavarnas egna resurser eller beroende på barnets 
eller ungdomens beteende. Enheterna tar emot anmälningar och ansökningar, 
utreder, följer upp, fattar beslut om insatser samt erbjuder stöd och placeringar 


i olika former. Myndighet ungdom ansvarar även för jourhems- och 
kontaktverksamhet för barn och ungdom vilket innefattar rekrytering och 
uppföljning av pågående insatser.  


Efter genomförd utredning kan ärendet avslutas av olika skäl. Ett vanligt skäl 
är att familjen inte vill ta emot en föreslagen frivillig insats. 
Myndighetsenheterna arbetar dock aktivt med att motivera familjer att ta emot 


föreslagen insats. Om den föreslagna insatsen gäller behandling i egen regi 
och insatsen tas emot överlämnas ärendet till öppenvårdsenheterna barn eller 
ungdom. Ansvaret för ärendet och för myndighetsarbetet samt uppföljning 


ligger dock kvar på myndighetsenheten, vilket även gäller insatser extern regi. 
Enligt socialtjänstlagen ska en utredning vara klar senast inom 4 månader 
efter att den inleddes. Beslutet om insats kan fattas under pågående utredning 


och insatserna kan även påbörjas under en pågående utredning. 
Biståndsbedömda insatser ska verkställas inom tre månader efter beslut enligt 
nämndens riktlinjer.   


Öppenvård barn erbjuder olika biståndsbedömda insatser på hemmaplan till 
barn i åldern 0–11 samt deras föräldrar. Insatserna kan bland annat innebära 
stöd i form av familjebehandling så barnen kan bo kvar hemma. Öppenvård 


barn bistår även placeringsenheten med hemtagningsprocessen där 
myndighet barn bedömt att föräldrar har förmåga att åter ta hand som sina 
barn. Öppenvård ungdom erbjuder också olika biståndsbedömda insatser på 


hemmaplan men till barn och unga i åldern 12–20 och deras föräldrar. 
Insatserna kan exempelvis bestå av kurativt stöd till brottsoffer, boende i 
Kvarterets ungdomsboende med socialt stöd eller familjebehandling. 


Öppenvård ungdom ansvarar även för MiniMaria, Stödcenter och 
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Ungdomstjänst.  


Placeringsenheten ansvarar för myndighetsutövning som rör 


familjehemsplacerade barn och ungdomar 0–20 år i stadgivande vård samt 
deras familjer, huvudsakligen genom stöd och vård i familjehem enligt SoL 
men även genom LVU. Enheten ansvarar för att följa upp vården för de 


placerade barnen samt fatta beslut om övriga insatser samt stöd till 
vårdnadshavare. Placeringsenheten ansvarar även för rekrytering och 
utredning av nya familjehem, att ge stöd, handledning och utbildning till 


familjehem samt råd och stöd till familjehem och vårdnadshem som blivit 
särskilt förordnade vårdnadshavare till det placerade barnet.  


Processbilden nedan illustrerar hanteringen vid behov av krisstöd då barnet 


blivit utsatt för våld i hemmet. 


 


 


Syftet med insatsen är att ge barn och föräldrar stöd i processen samt för att 


motivera föräldrar till att ta emot hjälp för att upphöra med våldet. Händelsen 
startar med att ett ärende inkommer från polisen. Processen är sedan frivillig 
men en utredning av barnets säkerhet sker oavsett. Processen genomförs av 


myndighet barn respektive ungdom och innefattar steg för att ta emot 
anmälningar, kartlägga problematiken, utreda och etablera insatser. Ansvarig 
socialsekreterare kopplas in krisstöd och även Barnahus i fall med misstänkt 


våld mot barn inom familjen. Barnahus är en samverkan mellan Södertälje 
polismästardistrikt, Södertörns åklagarkammare, Södertälje, Salem och 
Nykvarns kommuner. Barnahus syftar till att samla olika myndigheter och 


resurser så att barnet ska slippa berätta sin historia för många olika 
professionella. 
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3. Socialnämnden följer i stor utsträckning de 
lagstadgade ledtiderna 


Enligt socialtjänstlagen ska ansvarig nämnd inleda utredning utan dröjsmål 


och enligt förvaltningslagen ska varje ärende där någon enskild är part 
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten 
eftersätts. När det gäller utredningar inom SoL där socialnämnden behöver 


ingripa till barns skydd eller stöd framgår att utredningen ska bedrivas 
skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Beslut att inleda eller 
inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom 14 


dagar efter det att anmälan har kommit in.  


Av flödesschemat ovan framgår att mottagningsgruppen och socialjouren tar 
emot alla anmälningar och mottagningsenheten gör förhandsbedömningar 


som går ut på att ta ställning till om en utredning ska inledas eller inte. De fall 
som rör barnmisshandel, barns bevittnande av våld eller sexuella övergrepp 
går direkt till myndighet barn eller ungdom. Denna process presenteras mer 


detaljerat i bilden ovan för krisstöd. I nästa steg går ärendet vidare till 
eventuell insats om barnets föräldrar och barnet kan motiveras till detta, 
annars avslutas ärendet. Det är förekommande att en fortsatt oro finns trots 


beslut om avslut. Om fortsatt oro finns efter insats har myndigheterna 
möjlighet att besluta om uppföljning inom två månader enligt SoL. Om behov 
identifieras genom uppföljningen kan insatser förlängas, förändras eller nya 


tillsättas.  


Inom område Barn och Ungdom genomfördes förhandsbedömning inom den 
lagstadgade tiden på 14 dagar i 92 procent av fallen 2020. Enligt intervjuade 


kan ett visst antal förhandsbedömningar aldrig genomföras inom 14 dagar på 
grund av osäkra personuppgifter eller svårighet att få kontakt med den som är 
berörd av orosanmälan. Under 2020 hölls utredningstiden på maximalt 4 


månader i 88 procent av ärendena. Av de 12 procent då tiden överskreds 
inkluderas utredningar med förlängningsbeslut fattade av socialnämndens 
utskott. Vidare skedde uppföljning av genomförandeplanen och fortsatt 


vårdinsats inom den utsatta tiden på var sjätte månad i 96 procent av 
ärendena. För ytterligare statistik de senaste åren se bilaga 3. Resultaten är 
goda men myndighet ungdom upplever att orsaken till att alla ledtider inte 


uppfylls fullt ut är på grund av handläggarnas förmåga och kapacitet att 
hantera många och komplicerade ärenden. Arbetsbelastningen upplevs även 
ha ökat de senaste åren, dels till följd av ökat antal ärenden och komplexitet, 


dels omstruktureringen av myndighetsenheterna där myndighet ungdom 
övertog åldersgruppen 12 år. Myndigheten försöker, om möjligt, omfördela 
ärenden internt för att nå ledtiderna men till följd av den höga 


arbetsbelastningen är det oftast inte möjligt. I vissa fall kan 
förebyggandeenheten och öppenvården bidra med förstärkning inom 
myndighetsenheterna, mottagningsgruppen samt placeringsenheten.  


Nämnden har tagit fram vissa egna ledtider vilka går att utläsa i anslutning till 
flödesschemat i avsnitt 2. De egna ledtiderna rör familjehemsvården och de 
ärenden då beslut om placering i familjehem eller HVB-hem finns. Enligt 
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riktlinjerna ska en genomförandeplan upprättas inom en månad efter att 
placeringen påbörjats och sedan följas upp inför omprövning eller 


övervägande som ska ske var sjätte månad. Vid en tidigare genomförd 
granskning av EY hade nämnden två ytterligare ledtider. Den första ledtiden 
innebar att en insats ska börja inom två veckor från beslut om insats. Enligt 


uppgifter från intervjuade är ledtiden inte längre aktuell på grund av att det 
finns en strävan efter att starta insatser snabbare än vad ledtiden angav. Den 
andra ledtiden som fanns innefattade att genomförandeplanen ska vara klar 


inom sex veckor från det att en insats startar. Denna tillämpas inte längre till 
följd av att motivationsarbetet för att en familj ska ta emot en insats prioriteras 
framför att en genomförandeplan ska upprättas inom en viss tidsram. 


 
3.1 Ett högt inflöde och komplicerade ärenden skapar kapacitetsbrist vid 


olika tillfällen 


Nedanstående tabell redovisar medelvärdet för antal inkomna aktualiseringar 
per månad för barn och ungdom, exklusive relationsvåldscenter och 


familjerätten. Aktualiseringar utgör ett samlingsbegrepp för bland annat 
inkomna orosanmälningar, begäran om yttranden och ansökningar. En individ 
kan ha flera aktualiseringar per månad och kan vara återkommande flera 


månader. Tabellen bekräftar ökningen av antal ärenden som intervjuade 


påpekat.  


Antal 


aktualiseringar/ 


månad 


Januari 


2021 


Februari 


2021 


2021 


medelvärde 


2017 


medelvärde 


2018 


medelvärde 


2019 


medelvärde 


2020 


medelvärde 


Barn 0–12
1
 275 309 292 258 282 274 298 


Ungdom 13–


17 


199 230 215 146 165 159 212 


Ungdom 18–


20 


20 26 23 15 16 14 19 


Yttranden, 


ansökan 


42 27 35 23 21 20 19 


Totalt/månad 536 592 564 441 485 466 547 


Totalt 


kumulativt 


536 1 128 6 768 5 292 5 814 5 593 6 568 


Tabellen nedan redovisar antal individer som blivit aktualiserade per år inom 
området Barn och Ungdom. Samma individer kan vara aktualiserade under 
flera år. 


Antal aktualiserade individer 2021 (tom feb) 2017  2018  2019  2020  


 


1
 Åldersgruppen 12 åringar flyttades från barn till ungdom under 2020 vilket inte syns i tabellen. 
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0–20 år/år
2
 


Totalt kumulativt 737 2 756 2 971 2 995 2 782 


Antal akt/individ 1,5 1,9 2,0 1,9 2,4 


Det ökade antalet ärenden återspeglas även i hanteringen av ärenden och 


kapaciteten att hantera dessa. Barn och ungdom har tagit fram statistik kring 
deras kapacitet i olika mätområden inom icke biståndsbedömda insatser, det 
vill säga insatser som riktas mot personer utan föregående utredning eller då 


utredningen inte visat på behov av vård eller behandlingsinsatser. Det 
innefattar exempelvis familjerådgivning, MiniMaria, stödcentrum, 
familjecentral, barngrupper, föräldragrupper och fältverksamhet. Resultatet 


visar på att medelvolymen per månad översteg verksamheternas kapacitet i 5 
av 14 mätområden 2020. (För statistik tidigare år och samtliga mätområden se 
bilaga 3)  


Intervjuade från myndighet barn respektive ungdom, öppenvården för barn 
respektive ungdom samt placeringsenheten uppger att de har ett ansträngt 
läge. Öppenvård barn respektive ungdom uppger båda att de prioriterar de 


mest akuta fallen samtidigt som placeringsenheten uppger att de för tillfället 
inte har tillräckligt med egna familjehem för att möta behovet. Vid tillfällen då 
egna familjehem saknas finns möjlighet att köpa konsulentstödda familjehem.  


Intervjuade från myndighet barn uppger en oro kring om antalet ärenden 
kommer öka riskerar de att inte ha kapacitet och resurser att hantera samtliga 
ärenden. En del av problematiken ligger i det ökade antalet ärenden som 


presenteras ovan samt att de inkomna ärendena oftast är komplicerade samt 
tids- och resurskrävande. 


 


3.2 Bedömning 


Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden säkerställt en effektiv 


organisering och process kring hanteringen av ärenden som berör barn som 
far illa eller riskerar att fara illa. De lagstadgade tiderna följs i hög utsträckning 
men det är periodvis ett ansträngt läge bland enheterna.  


Enligt socialtjänstlagen ska ansvarig nämnd inleda utredning utan dröjsmål 
och enligt förvaltningslagen ska ärenden där någon enskild är part handläggas 
så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 


Området Barn och Ungdom är uppdelat i olika enheter med en tydlig 
ansvarsfördelning för olika delar av processen där barn far illa eller riskerar att 
fara illa. Processen är tydlig när det gäller ansvarsfrågor för anmälningar, 


utredning och etablerandet av frivilliga respektive tvingande insatser. Mot 
bakgrund av detta bedömer vi att den etablerade processen och 
organisationen för att ta emot anmälningar, kartlägga problematiken, utreda 


och etablera frivilliga och tvingande insatser sammantaget är ändamålsenlig. 


 


2
 Tabellen är exklusive familjerätten och RVC.  







 


10 
 


 


Hur effektivt arbetet bedrivs på detaljnivå kan denna rapport inte svara på.   


Vid utredningar inom SoL där socialnämnden behöver ingripa till barns skydd 


eller stöd framgår att utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd 
senast inom fyra månader. Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om 
det inte finns synnerliga skäl, fattas inom 14 dagar efter det att anmälan har 


kommit in. Inom Barn och Ungdom följs de lagstadgade ledtiderna i stor 
utsräckning. Förhandsbedömningar genomfördes inom 14 dagar i 92 procent 
av fallen, utredningstiden på maximalt 4 månader hölls i 88 procent av 


ärendena och uppföljning av genomförandeplanen och fortsatt vårdinsats 
inom den utsatta tiden på var sjätte månad i 96 procent av ärendena. Vi 
bedömer att ledtiderna för kartläggning, utredning och insatser är tillräckligt 


korta. Att nå 100 procent är i praktiken omöjligt till följd av exempelvis 
kontaktsvårigheter eller osäkra personuppgifter.  


Vidare finns det en ökning av antal ärenden samt ökad komplexitet som 


innebär ett ökat tryck på samtliga enheter. Det finns därav en viss 
kapacitetsbrist där allvarliga och akuta ärenden prioriteras. Placeringsenheten 
uppger även att de inte har tillräckligt många platser för att bemöta behovet. 


Det finns även kapacitetsbrist rörande de förbyggande insatserna. Mot 
bakgrund av detta bedömer vi att det inte fullt ut finns tillräckligt med kapacitet 
avseende insatser att erbjuda barn och unga. Vi bedömer det som viktigt att 


nämnden håller sig informerad om kapacitetsläget och initierar åtgärder vid 
brister.  
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4. En ändamålsenlig hantering av ärenden 


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete konstaterar att ledningssystem 
ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 


verksamhetens kvalitet. Den ansvarige ska fastställa processer och rutiner 
som kvalitetssäkrar verksamheten, genomföra riskanalys, egenkontroll och 
utredning av avvikelser samt säkerställa personalens medverkan i 


kvalitetsarbetet. Arbetet med systematiskt och fortlöpande kvalitetssäkrande 
arbete ska dokumenteras. 


Området Barn och Ungdom har ett gemensamt ledningssystem som består av 


olika processbeskrivningar med tillhörande dokument. Processerna består av 
klickbara delar som leder till aktuella checklistor, rutiner, blanketter och 
arbetsbeskrivningar. Dokumenten i ledningssystemet uppdateras kontinuerligt 


och är enbart aktuella i ett till två år för att säkerställa dess aktualitet. Till följd 
av den stora mängden dokumentation som finns menar dock intervjuade att 
det är svårt att säkerställa att alla dokument ständigt är uppdaterade. Enligt 


intervjuade är ledningssystemet till stor del fungerande och användbart även 
om vissa upplever det som otillräckligt och svårt att navigera i.  


Socialtjänsten använder BBIC
3
 (Barns Behov I Centrum) i arbetet med barn 


som far illa: barns utveckling, föräldrars förmåga och familj och miljö ingår som 


lika viktiga delar i arbetet med utsatta barn där risker och skydd finns inom 
varje område. 


Enheterna inom området Barn och Ungdom har även rutiner som identifierar 


avsteg från ledningssystemet. Dessa rutiner består framförallt av samtal, 
ärendedragningar, egenkontroll och genomläsning av beslut. 
Ärendedragningar sker systematiskt och utgörs av en genomgång av 


handläggarens samtliga ärenden tillsammans i grupper eller enskilt med 
gruppledare. 


Ärendedragningarna är inte enbart tillfälle för att se följsamhet av 


ledningssystemet utan syftar framförallt till att kvalitetssäkra hanteringen av 
ärenden och stötta den enskilda handläggaren i dennes arbete. 
Ärendedragningarna är tillfällen för kollegialt lärande och utveckling i 


arbetssättet.   


 
4.1 Flera handläggare har lång erfarenhet men behov av 


kompetensutveckling finns  


I årsrapporten 2020 konstateras att det saknas fullgod kompetens inom Barn 


och Ungdom för att säkerställa att barnets behov uppfylls utifrån dess 
diagnoser, vilket försvårar bedömningen av vilka insatser som är mest 


 


3
 Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det 


innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC 
är anpassat efter socialtjänstens regelverk. 
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lämpliga och för att säkerställa rättssäkerheten i besluten. Det är inte ovanligt 
att barn och ungdomar har diagnoser och för att möta behovet av utökad 


kompetens inom området har en psykiatrisamordnare anställts i syfte att stötta 
och utbilda handläggare. Ordförande för socialnämnden och socialdirektören 
uppger att det finns ett pågående arbete med att utveckla kompetensen inom 


socialnämnden genom att samverka med omsorgsnämnden. Den samverkan 
som ska utvecklas gäller främst frågor kring ärenden som gränsar mellan 
lagstiftningen inom LSS, SoL och LVU. Hanteringen av dessa ärenden 


upplevs många gånger som svår och är ett problematiskt område i flera, 
framför allt större, kommuner.  


Intervjuade uppger att flertalet av de anställda socialsekreterarna är utbildade 


socionomer och att det inom mottagningsenheten, placeringsenheten, 
öppenvårdsenheterna för barn samt för ungdom finns en hög andel 
medarbetare med lång erfarenhet. Inom myndighet barn framkommer i intervju 


att medarbetarna har tillräcklig kompetens men att grundbemanningen är för 
låg vilket gör behovet av vikarier stort.  


Enheterna har de senaste tre åren haft medel för kompetensutveckling och 


även genomfört olika utbildningar. Det finns dock efterfrågan på ytterligare 
kompetensutveckling. Den explicita satsning som görs nu inom kontoret är 
kompetensutveckling och metodstöd för att möta ärenden med våld i nära 


relationer och kring hedersproblematik. 


Inom socialtjänstens arbete med familjehemsvård i kommunen finns riktlinjer 
för kompetensutveckling för familje- och jourhem. I riktlinjerna för 


familjehemsvården konstateras att både grundutbildning för nya familjehem 
och återkommande utbildningstillfällen för familjehem med pågående uppdrag 
ska ske inom ramen för verksamheten.   


 
4.2 Bedömning 


Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) ska det 
finnas ett ledningssystem som syftar till att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och att detta arbete ska 


dokumenteras. Området Barn och Ungdom har ett omfattande ledningssystem 
med rutiner och riktlinjer som enligt intervjuade tillämpas i verksamheten även 
om det till viss del kan vara svårt att navigera i. Ledningssystemet innehåller 


ett stort antal dokument vilket enligt intervjuade gör det svårt att hålla 
uppdaterat. Rutinerna har dock en giltighet på ett till två år vilket syftar till att 
säkerställa aktualitet. Vidare finns det rutiner i form av bland annat kollegiala 


ärendedragningar som syftar till att säkerställa att ärendehanteringen följer 
ledningssystemet och att ärendehanteringen håller hög kvalitet samt är 
rättssäker. Enligt vår bedömning är ledningssystemet ändamålsenligt och 


bidrar till att säkerställa en rättssäker ärendehantering. Vi bedömer det även 
positivt att det finns rutiner som främjar det kollegiala lärandet och en 
rättssäker hantering av ärenden.    


I socialtjänstlagen anges att socialnämnden aktivt ska verka för samverkan i 
frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Inom socialnämnden 
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finns en ambition för att utveckla samverkan med omsorgsnämnden i frågor 
som rör barn som far illa och har ärenden som berör lagstiftningen inom LSS, 
SoL och LVU. Utan en samverkan i dessa ärenden riskerar barn att inte få den 
hjälp som de behöver. Vi bedömer det positivt att det finns ett pågående 
arbete för att underlätta samverkan mellan nämnderna och mellan kontoren 
för att så långt möjligt förhindra att ärenden faller mellan stolarna. 


En stor andel av socialsekreterarna inom Barn och ungdom har dels utbildning 
dels lång erfarenhet inom området vilket vi bedömer som positivt. Det finns en 


önskan om kompetensutveckling bland enheterna vilket inte kunnat 
förverkligats fullt ut trots att det inte råder brist på medel för detta. 
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5. Uppföljning 


Barn och Ungdom har en områdesplan som ska utgöra stöd för uppföljning av 
verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och 
beredskap för verksamhetsförändringar. Syftet med Områdesplanen är att 


säkerställa att nämndens politiska prioriteringar får genomslagskraft och är ett 
verktyg för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. 
Områdesplanen ska inkludera behovet av utveckling av innehåll och kvaliteten 


av verksamheten. 


Enheternas arbetsplaner är samordnade i syfte att uppnå gemensamma mål. I 
respektive arbetsplan finns en målbild för enheten och arbetssätt för att uppnå 


målen. Varje enhet har i arbetsplanen identifierat verksamhetens styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. 


 


5.1 Ärendeuppföljning 


När ett barn har placerats i ett familjehem eller annan placering ska 


socialtjänsten noga följa vården av barnet oavsett om vården sker med stöd 
av socialtjänstlagen eller LVU. Enligt socialnämndens riktlinjer för 
familjehemsvård ska en vårdplan upprättas vid varje beslut om placering i 


familjehem. Utifrån vårdplanen ska tydliga och realistiska mål för insatsen 
formuleras och uppföljning ska befästas. Vid placeringar följs alla 
utvecklingsområden upp i både vård- och genomförandeplan, även 


utvecklingsområden som fungerar väl. Enligt familjehemsvårdens riktlinjer ska 
genomförandeplanen upprättas inom en månad efter att placeringen 
påbörjats. Genomförandeplanen följs sedan upp inför varje 


övervägande/omprövning var sjätte månad. 


Under 2020 har ett projekt initierats för att följa upp alla placeringar på 
individnivå och således kunna prioritera rätt och säkerhetsställa att det finns 


en samplanering mellan enheterna i de ärenden där det krävs. Syftet är främst 
att sänka kostnader per dygn och om möjligt förkorta placeringar genom bättre 
samordning både internt och med externa parter. En verksamhetsutvecklare 


har anställts i syfte att kvalitetssäkra verksamhetens placeringar med betoning 
på kontroll av kostnader, detta i syfte att säkerställa att varje placerad individ 
får den kvalitet som avtalats. 


När det gäller utvärdering av insatsernas effekter är dessa svåra att utvärdera. 
Det är komplicerat att leda i bevis att en viss insats leder till ett visst resultat. 
De metoder och insatser som används bygger dels på handläggares 


erfarenheter dels på evidensbaserade metoder utifrån forskning eller på annat 
sätt. Barn och ungdom deltog tidigare som pilotenhet i ett projekt som drevs 
av Socialstyrelsen. Men socialdirektören uppger att det var svårt och alltför 


tidskrävande varför kommunen valde att inte implementera metoderna efter 
avslutad pilot. 
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5.2 Socialnämndens uppföljning 


I Socialnämndens årsrapport 2020 följs nämndens uppfyllande av 
kommunfullmäktiges mål upp. Flera av målen och tillhörande indikatorer berör 


området Barn och Unga och därmed arbetet med barn som far illa. Flera av de 
aktuella målen bedöms ha brister i uppfyllandet. Ett av kommunfullmäktiges 
mål innefattar att medborgarna ska ha goda livsvillkor vilket socialnämnden 


delvis tolkar som att socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp 
under trygga förhållanden. Ett mått på goda livsvillkor kan enligt årsrapporten 
vara att placera barn i nätverksfamilj, vilket innebär ett familjehem där barnet 


sedan tidigare har en relation till familjen. Enligt socialtjänstlagen ska barnet, 
om möjligt och lämpligt familjehemsplaceras inom nätverket, det vill säga hos 
en släkting eller annan närstående. Denna bedömning ska alltid ske med 


hänsyn till barnets bästa och nätverksfamiljen ska utredas och godkännas på 
samma sätt som andra familjehem. Andel placeringar i barnets nätverk hade 
inför 2020 ett riktvärde på 20 procent medan utfallet blev 14 procent. 


Nämnden bedömer att utfallet till viss del beror på att andelen 
nätverksplacerade ensamkommande barn har minskat under året. Det finns 
dock, enligt nämndens årsrapport, ett aktivt arbete inom Barn och Ungdom för 


att öka andelen nätverksplaceringar. Arbetet sker bland annat genom en tydlig 
uppföljning på ledningsnivå samt metodstöd och utbildning till personalen.  


Två av kommunfullmäktiges mål, att medborgare har inflytande och är 


delaktiga samt att medborgarna får god service och hög tillgänglighet, baseras 
delvis på en brukarundersökning. Området Barn och Ungdom genomförde 
den senaste brukarenkäten helt digitalt och upplevde en lägre svarsfrekvens 


än vanligt vilket bidragit till att vissa resultat bedöms svåra att dra slutsatser 
utifrån. En särskild satsning på målet god service och hög tillgänglighet genom 
att utveckla informationen till barn och unga har skett under 2020.  


Enligt granskning av socialnämndens protokoll under 2020 tar nämnden del av 
och följer upp den aktuella processen med barn som far illa genom 
redovisningen av ej verkställda beslut, redovisning av delegationsbeslut som 


fattas, kontorets rapporter om bland annat nulägesanalyser samt fattar beslut i 
ärenden som åligger nämnden. Nämnden har under 2020 tagit del av en 
uppföljning som genomfördes av omorganiseringen av Barn och Ungdom 


2019. Nämnden delges även kontinuerliga informationsärenden kring aktuella 
händelser.  


 


5.3 Bedömning 


Vår bedömning är att både socialkontoret och socialnämnden gör en tillräcklig 
uppföljning av verksamheten som rör barn som far illa. Med tillräcklig menar vi 


att kontoret och nämnden genom uppföljningen har säkerställt att signaler om 
avvikelse från uppdraget och målen kan identifieras och att åtgärder kan 
sättas in. 
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6. Svar på revisionsfrågor 


Delfråga Svar 


Finns det en effektiv 
organisering och 
process för att ta 
emot anmälningar, 
kartlägga 
problematiken, utreda 
och etablera frivilliga 
och tvingande 
insatser? 


 


Ja. Mottagningsgruppen tar emot anmälningar kring barn 


som far illa såvida det inte gäller våld, då går ärendet direkt 


till myndighet barn respektive ungdom. Socialjouren 


hanterar ärenden utanför kontorstid. Kartläggningen, 


utredningen och öppenvårdens insatser är uppdelade per 


barn 0–11 år och ungdomar 12–20 år. Placeringsenheten 


ansvarar för alla myndighetsbeslut som rör placeringar i 


familjehem. Vår bedömning är att processen i huvudsak är 


välfungerande och med en viss flexibilitet för förändringar i 


ärendeflödet. 


Finns det en tillräcklig 


kompetens för en 


effektiv process? 


 


Delvis. Många av socialsekreterarna är utbildade 


socionomer och det finns lång erfarenhet bland många av 


socialsekreterarna på flera enheter.  


Det finns dock ett behov av ökad kompetens kring vissa 


neuropsykiatriska diagnoser då dessa tenderar att i allt 


större utsträckning finnas med i problembilden i 


inkommande ärenden. 


Hanteringen av ärenden som gränsar mot LSS-


lagstiftningen upplevs många gånger som problematisk. 


Socialnämnden och omsorgsnämnden har dock ett 


påbörjat arbete för att stärka samverkan i de ärenden som 


berör LSS, SoL och LVU.   


Är ledtiderna för 


kartläggning, 


utredning och 


insatser tillräckligt 


korta? 


Ja. De lagstadgade ledtiderna följs i hög utsträckning.  


 


Finns det ett 


ändamålsenligt 


ledningssystem i form 


av riktlinjer, 


kompetensstöd m.m. 


för en ändamålsenlig 


och rättssäker 


hantering av 


ärenden? 


Ja. Det finns ett omfattande ledningssystem och ett aktivt 


arbete med att hålla det uppdaterat.  


Det finns även rutiner såsom ärendedragningar för att 


säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker hantering av 


ärenden.  


Huruvida dokumentationen i ledningssystemet används i 


tillräcklig omfattning kan inte denna granskning ge svar på. 
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Finns tillräcklig 


kapacitet avseende 


insatser att erbjuda 


barn och föräldrar? 


Delvis. Myndighetsenheterna, öppenvården samt 


placeringsenheten uppger att läget är ansträngt och de 


måste prioritera de mest allvarliga och akuta ärendena. 


Placeringsenheten har inte tillräckligt med familjehem för 


att möta behovet.  


Det ansträngda läget härleds till ökat inflöde samt stor 


komplexitet i ärenden. 


Finns det en tillräcklig 


ärendeuppföljning för 


analys av vilka 


ärenden som leder till 


lyckade insatser, till 


att familjer tar emot 


insatser, 


återkommande fall 


m.m.? 


Delvis. Det finns pågående insatser för att följa upp vilka 


insatser som ger önskat resultat men effekterna av 


insatser är oftast svåra att utvärdera. De metoder och 


insatser som används baseras dels på handläggares 


erfarenheter dels på evidensbaserade metoder utifrån 


forskning eller beprövad erfarenhet. 


 


Följer nämnden upp 


verksamheten i 


tillräcklig omfattning? 


Ja. Socialnämnden tar del av och följer upp verksamheten 


genom redovisningen av ej verkställda beslut, redovisning 


av delegationsbeslut som fattas, kontorets rapporter om 


bland annat nulägesanalyser, kontinuerliga 


informationsärenden, måluppfyllelse samt 


brukarundersökningar.  


 


 


20 maj 2021 


 


 


Anders Hellqvist   Lina Hedlund  


  


EY    EY  
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 Bilaga 1: intervjuade funktioner  


 Resultatområdeschef, verksamhetsstrateg, samt två verksamhetsutvecklare 


från resultatområde Barn och Ungdom 


 Resultatenhetschef och gruppledare från myndighet barn. 


 Tf resultatenhetschef och gruppledare från myndighet ungdom 


 Resultatenhetschef och gruppledare från öppenvård ungdom 


 Resultatenhetschef och gruppledare från öppenvård barn 


 Resultatenhetschef och gruppledare från mottagningsgruppen och 


socialjouren 


 Resultatenhetschef och gruppledare från placeringsenheten 


 Socialkontorets chef 


 Ordförande socialnämnden 


 


 


 Bilaga 2: Revisionskriterier 


Lagar och förordningar 


I kommunallagens 6 kap. 6 §, framkommer att det är respektive nämnds ansvar att 


inom sitt verksamhetsområde säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de 


mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnden har ansvar för att 


verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt och att den interna kontrollen 


fungerar.  


Socialtjänstlagen (2001:453) 


Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda  


förhållanden samt bedriva aktivt uppsökande och annat förebyggande arbete för att 
förhindra att de far illa. Nämnden ska i dessa frågor samverka med andra berörda. 
Till nämndens uppgifter hör även att verka för att den som utsatts för brott och 
dennes närstående får stöd och hjälp. Nämnden ska särskilt beakta att barn som 
bevittnat våld av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får 
stöd och hjälp. Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, 
upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet 
rörande barn och unga. Enligt socialtjänstlagen ska ansvarig nämnd inleda utredning 
utan dröjsmål. 


 
Vid behov ska en individuell plan upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan 
dröjsmål och ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde. 
Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och 
den enskilde inte motsätter sig det.  


Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Om barn och unga riskerar att utvecklas 
ogynnsamt har samhället ansvar att se till att de får det skydd, vård, behandling och 
stöd de behöver. Ytterst ligger ansvaret att agera på kommunens socialnämnd. 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kompletterar 
socialtjänstlagen, SoL, när frivilliga insatser inte är möjliga. 
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Barnkonventionen 


Från och med 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen, en del av svensk lagstiftning. Barnkonventionen innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen består av 54 artiklar 
med fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det 
handlar om frågor som rör barn:  


 
► Alla barn har samma rättigheter och lika värde (Artikel 2). 
► Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (Artikel 3). 
► Alla barn har rätt till liv och utveckling (Artikel 6).   
► Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (Artikel 12).  


 


Beslutsfattare och tjänstemän ska låta konventionen utgöra en grund för beslut som 
tas i kommuner och landsting/regioner. 


 


Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter 


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som 


bedrivs  


med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5)  
► Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bland annat bestämmelser om 


dokumentationen av inkomna anmälningar, skyddsbedömning och förhandsbedömningar.  
 


Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och 


unga  


(SOSFS 2014:6)  
► Innehåller rekommendationer när det gäller handläggning av ärenden inom barn- och 


ungdomsvården 
 


Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  
► Innehåller föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem innehållandes processer och 


rutiner för en systematisk utveckling av verksamhetens kvalitet.  
 


Övriga styrande dokument beslutade av kommunfullmäktige 
I kommunfullmäktige Mål och budget 2021 med plan för 2022 och fastslås att 


socialnämnden ska stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga för att 


säkerställa att social problematik identifieras tidigt och att tidiga insatser kan ges kring 


barns uppväxtvillkor. 
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 Bilaga 3: Statistik för Barn och Ungdom 


Ledtider 


Insats Resultat 


2021 (tom 


feb) 


Resultat 


2020 


Resultat 


2019 


Resultat 


2018 


Mål 


Förhandsbedömning 


(% inom utsatt tid) 


89 92 81 79 Beslut inom 14 


dagar från 


inkommen 


aktualisering 


Utredningstid (% 


inom utsatt tid) 


85 88 87 84 Utredning ska 


avslutas inom 


122 dagar 


Övervägande av 


vårdinsats (% inom 


utsatt tid) 


100 96 93 94 Minst var sjätte 


månad 
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Insatser utan myndighetsbeslut 


Insats utan 
myndighetsbeslut 


Kapacitet 2021 
medelvärde 


2020 
medelvärde 


2019 
medelvärde 


2018 
medelvärde 


2017 
medelvärde 


Mätmetod; Besök/träffar 
  


   
 


Familjecentral Geneta 415 68 176 428 308 263 


Kurator i samverkan 
(familjecentral) 


18 32 26 230 196 123 


Kuratorssamtal 
(familjecentral) 


10 10 14 124 107 
 


Fältkvällar/helger 48 45 50 566  
 


Förebyggande 13–20 
  


- - - 78 


Föräldra- & barngrupp 
Barn ÖV 


  
- - 30 163 


Gruppverksamhet 
Familjecentral 


33 8 11 352 212 
 


Samarbetssamtal 
Familje-Rätt 


30 
 


17 346 363 133 


Nyckeln Föräldragrupp 8 grupper? 32 9   
 


Nyckeln barngrupp 20 0 18   
 


Råd- och stödtelefon 
/Nyckeln 


 
5 8   


 


Stödcentrum 35 
 


30 421 403 180 


Mätmetod/ individer 
  


   
 


Mansmottagningen 20 
 


23 269 364 269 


Familjerådgivningen 160 162 146 163 148 134 


Krisstöd (barn & 
föräldrar) 


30 
 


- 305  
 


Nyckeln individ 52 31 26 615 860 
 


Öppenvård Våld 100 
 


30   
 


MiniMaria 8 
 


5 82 201 105 


Nätverkslag 12 
 


- 115 413 
 


Totalt Besök/träffar 
  


3 958 2 939 2 114 1 455 


Totalt individer 
  


2 233 1 549 1 986 508 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





